
Aqueles que planejam solicitar em 2023 a aposentado-
ria pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pre-
cisam atentar-se às normas de transição, com as novas 
regras que já estão em vigor para o ano de 2023. As mu-
danças anuais fazem parte da Reforma da Previdência 
Social instaurada em 13 de novembro de 2019.
-As chamadas regras de transição englobam cinco ca-
tegorias e/ou possibilidades de solicitar o benefício da 
Previdência Social: 
-por pontos, tendo que totalizar 90 pontos no caso das 
mulheres e os homens 100. A soma contabiliza o tempo 
de contribuição e idade; 
-por tempo de contribuição, sendo no mínimo 15 anos 
para homens e mulheres. No entanto, as mulheres a 
partir dos 62 anos e os homens 65; 
-idade progressiva, que signifi ca idade mínima de 63 
anos para os homens e mais 35 anos de pagamento à 
Instituição. Já as mulheres podem solicitar a partir dos 
58 anos e 30 anos de contribuição;
-pedágio: as duas regras de pedágio, 100% e 50%, têm 
em comum a validade para pessoas que estavam a me-
nos de dois anos para se aposentar à época da reforma 
(2019). Sobre essa regra de transição, a advogada egressa 
da Univale, Sabrina Olegário, explica que se, por exem-

plo, no ano da reforma “faltava um ano para aposentar 
e a pessoa escolher aderir ao pedágio de 50%, o tempo 
de trabalho é de mais 6 meses (a metade do tempo que 
faltava); se a pessoa escolher o pedágio de 100%, teria 
que trabalhar mais 2 anos (o dobro do tempo). 

A advogada esclarece ainda que, sobre a aposenta-
doria por idade, “a cada ano, aumenta-se seis meses, e a 
concessão por pontos, também anualmente, meio pon-
to a mais. Pela Emenda Constitucional (n.º 103/2019), o 
aumento de pontos e idade acontecerão até chegar em 
100 pontos para as mulheres em 2033 e 105 para os ho-
mens em 2028”. 

Ainda segundo Sabrina, no Brasil, o tempo médio 
do processo de aposentadoria é de dois anos, e mesmo 
aqueles que não possuem vínculo empregatício, po-
dem contribuir por conta própria. 

Dia do Aposentados e o centenário da Previdência

Historicamente, o dia 24 de janeiro marca a con-
quista de muitos direitos para os trabalhadores. Nesta 
data, em 1923, foi criada a primeira lei brasileira desti-
nada à previdência social, por isso, o dia foi escolhido, 
por lei, como o Dia dos Aposentados. Uma homenagem 

a todas as pessoas que conquistaram o direito ao bene-
fício do INSS. 

Neste ano, o dia 24 ganha mais um importante mar-
co: o centenário da Previdência Social. A instituição 
completa 100 anos com inúmeros benefícios e avanços, 
garantindo direitos como licença maternidade e auxí-
lio doença. 

Alguns parâmetros avaliados ano passado para requerer o benefício não são válidos para este ano; desde a reforma trabalhista, em 2019, as regras mudam de tempos 
em tempos
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O tempo médio do processo de 
aposentadoria é de dois anos.“


